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الحدث
بهدوء

األميركية تحاور دمشق،
الخارجية ّ
والمعلم إلى مسقط
ناهض حتر
املشهد اإلقليمي والدولي يبدو كاأللوان
السائحة املتداخلة فــي لوحة فانتازية؛
غـيــر أن ه ــذا هــو مــا يـحــدث فــي اللحظة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ــن م ــرح ـل ـت ــن ون ـظ ــام ــن
إقليميني.
بعد تفاهمات القوتني األعظم ،والحوار
األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ــي وال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ ـ
السعودي ،حول النظام اإلقليمي الجديد
في الشرق األوسط ،بدأ ،مؤخرًا .الحوار
السوري ـ ـ األميركي ،سـ ّـرًا؛ صحيح أنه
ي ـجــري عـلــى مـسـتــوى مـنـخـفــض ،لكنه
تخطى الــوسـيــط الـعــراقــي واالت ـصــاالت
األمـ ـنـ ـي ــة ،إل ـ ــى حـ ـ ــوار س ـي ــاس ــي ب ـ ــدأ بــه
دب ـل ــوم ــاس ـي ــون م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة .وهـ ــو ي ـج ــري ع ـلــى أس ــاس
االعتراف (األميركي) باألمر الواقع في
سوريا :ال يوجد بديل عن نظام الرئيس
بشار األسد ،وال بديل عن الحوار معه،
ال حول الشؤون السياسية الداخلية ،بل
حول تنسيق الجهود ملكافحة اإلرهاب،
ومستقبل الحل الكردي ،واملقاتلني غير
املصنفني ارهابيني ...الخ
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ــواص ـ ــل وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــركــي ،ج ــون ك ـيــري ،الـثــرثــرة حــول
اس ـت ـث ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس األس ـ ـ ــد مـ ــن ال ـحــل
السياسي في سوريا ،يقوم مرؤوسوه
بــإجــراء نـقــاشــات مفصلة مــع نظرائهم
السوريني؛
َ َ
ق ِبل األميركيون توسيع نطاق الضربات
امل ــوج ـه ــة إلـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة،
لتشمل ،باإلضافة إلى «داعش»« ،جبهة
النصرة» وحلفائهاُ .وي ّ
عد ذلك انتصارًا
سـيــاسـيــا لــدمـشــق ال ـتــي طــاملــا واجـهــت
خطر مـشــروع إع ــادة تأهيل «النصرة»
بــوصـفـهــا «م ـعــارضــة م ـع ـتــدلــة» .بــذلــك،
أصـبــح  80فــي املـئــة مــن ال ـقــوى املقاتلة
ضــد الـجـيــش ال ـس ــوري ،مستهدفة من
قبل التفاهم السوري ـ ـ األميركي .وهذا
يضع ما يمكن وصفه بحجر األساس
َ
املقترح ،روسـ ّـيــا ،ضد
للحلف اإلقليمي
اإلره ــاب .املقاتلون اآلخ ــرون ،املحليون
أو امل ــرتـ ـبـ ـط ــون ،م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،بــال ـت ـج ـمــع
االسـتـخـبــاري الـغــربــي ـ ـ الخليجي ،يتم
التباحث حــول حلول ألوضاعهم ،ومن
بينها ادماج عناصر من «الجيش الحر»
بالجيش السوري أو «الدفاع الشعبي».
َ
مــن سـخــريــة الــقــدر أن واشـنـطــن أق ــرب،
اآلن ،إلــى دمـشــق ،منها إلــى أنـقــرة التي
لم تقطع خيوطها املتينة مع التنظيمات
اإلرهابية ،وتستغل الحرب على اإلرهاب
ل ـض ــرب حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي،
ب ـي ـن ـم ــا فـ ــرعـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ه ـ ــو ح ـل ـيــف
للسوريني واألميركيني ،معًا؛ وسيكون
الرئيس التركي ،رجب أردوغــان ،قريبًا،
أمـ ــام خ ـي ــاري ــن؛ إم ــا أن يـنـضــم ح ـقــا ال
ً
قوال إلى الحلف املضاد لإلرهاب ،أو أنه
سيفقد الغطاء السياسي ملواجهة حزب
العمال الـكــردسـتــانــي ،ويــواجــه مصيره
في الداخل التركي.
اإلعـ ــان األم ـيــركــي عــن تــأمــن الحماية
الـجــويــة لـ ـ «امل ـعــارضــة املـعـتــدلــة» مــوجـ ٌـه،
ف ـع ـل ـي ــا ،ضـ ــد «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و»داع ـ ـ ـ ــش»
وتــرك ـيــا ،ال إل ــى ال ـســوريــن؛ أم ــا صيغة
االع ــان الـتــي شملت الـجـيــش الـســوري
بــاملـسـتـهـ َـدفــن ،فـهــي تـقــع ب ــن االب ـت ــزاز
واالستهالك السياسي.
ي ـن ـط ـبــق هـ ـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر ع ـل ــى امل ــواف ـق ــة
األمـيــركـيــة الغامضة على منطقة آمنة
ً
في شمال ســوريــا؛ هل حصلت أصــا،
وهل لها أي معنى ميداني فعلي ،سوى
تـحــويـلـهــا إل ــى مـخـيــم لـتـســويــة أوض ــاع
املقاتلني الذين ال ينضوون في تنظيمي
«داعــش» و»النصرة» وحليفاتها؟ على
كل حال ،فإن أي خطوة في هذا االتجاه،
لن تحدث إال بالتفاهم مع سوريا.
ّ
في األثناء ،تلقى وزيــر الخارجية ،وليد
ُ
املعلم ،دعوة رسمية من نظيره العماني،

ي ــوس ــف بـ ــن ع ـ ـلـ ــوي ،لـ ــزيـ ــارة م ـس ـقــط،
وإجـ ــراء مـبــاحـثــات ثـنــائـيــة ،تمهد للقاء
املعلم بنظيره السعودي ،عادل الجبير.
وقــد يحصل لقاء ثالثي ،خــال الزيارة
نفسها.
املبادرة العمانية تأتي في إطار التسارع
الحاصل في مسار الحل الذي اتضحت
عناوينه العامة في لقاء التفاهم الروسي
ـ ـ ـ األميركي ـ ـ السعودي ،في الدوحة ،أول
من أمس؛ وال تتعارض مع ،بل تستكمل
امل ـبــادرة اإليــرانـيــة املـعـ ّـدلــة الـتــي يبحثها
الثالثي االيــرانــي ـ ـ الروسي ـ ـ السوري،
في طهران ،وربما يكون إطالقها بداية
النهاية للحرب على سوريا.
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـن ــاوي ــن عــري ـضــة:
مكافحة اإلرهــاب التكفيري وتصفيته،
وت ـح ـج ـيــم االخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،واألمـ ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
الـجـيــوسـيــاسـيــة واملــذه ـب ـيــة ،والـتــوصــل
إل ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــات ل ـل ـم ـل ـف ــات ال ـس ــاخ ـن ــة،
والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـم ــي إلعـ ــادة
الـ ـبـ ـن ــاء؛ ب ــال ـخ ــاص ــة ،أدى ال ـف ـش ــل فــي
عـ ــزل إيـ ـ ــران واسـ ـق ــاط س ــوري ــا وح ــزب
الله والحوثيني والـحــراك البحريني ،إلى
القبول بتوازنات لنظام إقليمي جديد،
ي ـع ـتــرف ب ـن ـفــوذ روسـ ـي ــا ومـصــالـحـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وبـ ــإيـ ــران ك ـق ــوة إقـلـيـمـيــة
رئـيـسـيــة ،وبــالـجـيــش ال ـس ــوري وح ــزب
الله ،باعتبارهما الشريك األساسي في
مكافحة التنظيمات اإلرهــابـيــة ،وتأمني
األمن اإلقليمي.
في اليمن ،يمكن للسعودية واإلم ــارات،
بعد االختراق العسكري في عدن ،إعالن
«ال ـن ـصــر» ،واالنـ ـخ ــراط فــي مـفــاوضــات
ل ـحــل س ـيــاســي مـ ـت ــوازن ،س ـي ـكــون ،في
ال ـ ــواق ـ ــع ،خ ــاص ــة ت ـس ــوي ــة ت ـن ـع ـقــد بــن
َ
الــريــاض وبــن الـحــوثـيــن ،املـعــتـ َـرف بهم
كقوة أساسية وسيادية في الجمهورية
اليمنية .وفي وقت ما من مسيرة تسوية
امللفني السوري واليمني ،سيجد رئيس
وزراء البحرين ،خليفة بن سلمان ،الذي
ّ
ي ـمــثــل عـقـبــة رئـيـسـيــة أمـ ــام املـصــالـحــة
الــوط ـن ـيــة ،نـفـســه ،مـضـطــرا لــاسـتـقــالــة،
وفتح الباب أمــام قيام صيغة سياسية
قريبة من النموذج الكويتي.
ولي ولي العهد ،وزير الدفاع السعودي،
محمد بن سلمان ،لم يتأخر عن زيارة
الحليف األردن ــي ،ليبلغه بــأن اللعبة قد
انـتـهــت! سيتم تجميد نـشــاطــات غرفة
«املوك» االستخبارية العاملة في جنوب
س ــوري ــا ،وتــرت ـيــب االن ـف ـص ــال امل ـيــدانــي
والسياسي بني التنظيمات التابعة لها،
واملـقــاتـلــن التابعني ل ـ «جبهة النصرة»
التي ُرفع الغطاء عنها.
عـ ّـمــان الـتــي لــم تتخذ أي مــوقــف واضــح
ح ـتــى اآلن م ــن ت ـســويــة امل ـل ــف ال ـن ــووي
االيراني ،وما تاله من تفاعالت وتطورات،
قد تكون حصلت على الضوء األخضر
ل ـل ـت ـحــرك ف ــي س ـي ــاق ال ـت ـس ــوي ــات .ل ــدى
الحكومة األردنية ما تقدمه إلى دمشق،
في مجاالت أمنية ولوجستية وتجارية.
وهي تأمل ،باملقابل ،املصالحة والتوصل
إلى حل ملشكلة الالجئني السوريني في
األردن .وهي مشكلة يعاني منها لبنان
أي ـض ــا؛ بـيــد أن ــه م ــن امل ــاح ــظ أن الـقــوى
الـلـبـنــانـيــة ،بــاسـتـثـنــاء ح ــزب ال ـل ــه ،تقبع
خارج املعادالت واملباحثات.
ف ــي خ ـضــم ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ك ــان الفـتــا
أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الفروف ،وجد الوقت واالهتمام الكافيني
الس ـت ـق ـب ــال رئـ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لحماس ،خالد مشعل ،ليبعث برسالتني،
أواله ـ ـمـ ــا ،ل ـل ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة،
م ـفــادهــا أن مــوس ـكــو مـلـتــزمــة الـقـضـيــة
ض َع ْت على الرف منذ
الفلسطينية التي ُو ِ
بداية «الربيع العربي» ،وثانيتهما موجهة
إلــى حماس ،بضرورة إعــادة النظر بكل
م ــواق ـف ـه ــا م ــن الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
خصوصًا في مصر.

على الغالف

الوساطة الروسية تتم ـ
تـتـجــه املـنـطـقــة ال ــى مــرحـلــة حــاسـمــة م ــن املــواج ـهــات
امل ـيــدان ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .ف ـقــد ب ــدأت
مفاعيل االتفاق النووي بني إيران والواليات املتحدة
ودول غربية تنعكس على امللفات الساخنة ،رغم أن
الجميع يمارس الحذر الكبير في انتظار املباشرة في
تنفيذ االتفاق أواخر تشرين االول املقبل.
روسيا التي كانت ّ
سباقة الى كسر الجمود السياسي
حــول االزمــة السورية ،بعد نجاحها في ترتيب أول
ات ـص ــال ب ــن دم ـش ــق وال ــري ــاض م ـنــذ ان ـ ــدالع االزم ــة
ال ـســوريــة ،فــي طــريـقـهــا ال ــى رف ــع مـسـتــوى االتـصــال
بــن الـبـلــديــن ،وت ـجــاوزه نحو ترتيب ل ـقــاءات إيرانية
ـ ـ سـعــوديــة ،بينما يستعد امل ـنــدوب الــدولــي ستيفان
دي مـيـسـتــورا لـلـقـيــام بـجــولــة ل ـق ــاءات تـمـهــد للتقدم

أم ــام مجلس االم ــن بخطة عمل تحاكي التفاهمات
السياسية الجارية.
وفــي املعلومات ،ان االجتماع الثالثي الــذي عقد في
الــدوحــة ،قبل يــومــن ،بــن وزراء الخارجية ،الروسي
واألميركي والـسـعــوديّ ،ثبت فكرة فتح بــاب الحوار
بــن االط ــراف املـتـنــازعــة إقليميًا .وقــد بــدأ استكمال
الـبـحــث فــي اجـتـمــاعــات ســوريــة ـ ـ إيــران ـيــة تـعـقــد في
طهران بمشاركة املبعوث الخاص للرئيس الروسي
ميخائيل بــوغــدانــوف .وتشير املعطيات الــى موافقة
سعودية مبدئية على إطالق هذا الحوار.
ّ
ويبدو أن العواصم الكبرى ال تــزال تفضل أن تلعب
سلطنة عمان دورًا مركزيًا في استضافة اللقاءات
الخاصة والحساسة ،والتوسط بني جميع االطــراف.

ولد شيخ إلى مسقط الستئناف االتصاالت

ّ
ّ
المؤيدة لـ«التحالف» (األناضول)
تجددت المواجهات داخل الفصائل المسلحة

ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـت ـمــر امل ـ ـعـ ــارك ف ــي جـبـهــات
الـجـنــوب اليمني بــن الجيش اليمني
و«أنصار الله» من جهة ،وقــوات الغزو
االمـ ــارات ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـص ـحــوبــة
بـعـنــاصــر مسلحة م ــن بينها عناصر
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،عـ ــادت
ال ــى الــواج ـهــة االت ـص ــاالت ال ـهــادفــة الــى
استئناف الحوار السياسي ،خصوصًا
أن امل ـ ـب ـ ــادرات ال ــدولـ ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة على
خلفية االتفاق االيراني ـ الغربي بدأت
تلقي بظاللها على املـلـفــات االقليمية
الساخنة ،وسط سعي سعودي حثيث
للحصول على مكاسب مقابل التعايش
مــع نـتــائــج االت ـفــاق ال ـن ــووي ،والــذهــاب
نحو مقايضة ال تبدو سهلة املنال بني
امللفني السوري واليمني.
وقــد أكــد املتحدث باسم األمــم املتحدة،
أحـمــد ف ــوزي ،أم ــس ،أن إسـمــاعـيــل ولــد
ش ـي ــخ ال ـت ـق ــى خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه األخـ ـي ــرة
للقاهرة األم ــن ال ـعــام لـحــزب «املؤتمر
الشعبي الـعــام» الــذي يتزعمه الرئيس
الـســابــق عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح واألم ــن
ال ـع ــام لـجــامـعــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة نبيل
العربي ،مضيفًا أن «الــريــاض أبــدت ّرد
فـعــل إيـجــابـيــا ت ـجــاه خـطــة ول ــد شـيــخ،

من المفترض أن
يلتقي ولد شيخ في
مسقط بقيادات يمنية
آتية من صنعاء

فيما يبحثها ح ــزب املــؤتـمــر الشعبي
العام بإيجابية».
ويعتزم ولد شيخ زيــارة سلطنة عمان
للبحث فــي القضية نفسها ،ويتوجه
بعد ذلك إلى الرياض ،ثم إلى نيويورك
إلطـ ـ ـ ــاع م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى ن ـتــائــج
الجولة.
ونـ ـف ــى ف ـ ـ ــوزي ،أمـ ـ ــس ،أن يـ ـك ــون ول ــد
شيخ نــاقــش إمكانية الـتـفــاوض على
خروج صالح من اليمن ،فيما أضاف
أن نبيل العربي أبلغ املبعوث الدولي
أن الجامعة العربية ستدرس مراقبة

وقف إلطالق النار في اليمن.
ومــن املفترض أن يلتقي ولــد شيخ في
مسقط بقيادات يمنية آتية من صنعاء،
وإذ تأكد اللقاء مــع وفــد حــزب املؤتمر
بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله
ص ــال ــح ،ف ـلــم ي ـتــم تــأك ـيــد خ ـبــر ان ـت ـقــال
ق ـيــادات مــن «أن ـصــار ال ـلــه» ال ــى مسقط
للغاية نفسها.
في السياق نفسه ،أكــد نائب السفير
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،ف ــادي ـم ـي ــر
ديدوشكني ،تقدير بالده «إشارة زعيم
أن ـصــار ال ـلــه عـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي ،في
خطابه األخـيــر ،إلــى حـلــول سياسية
م ـح ـت ـم ـل ــة» .وخ ـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه بــرئ ـيــس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،مـحـمــد
علي الـحــوثــي ،أش ــار ديــدوشـكــن إلى
أن هـنــاك «حــاجــة ملحة إل ــى مـبــادرة
سلمية» .وك ــان الـجــانــب الــروســي قد
أث ــار مــع قـيــادة «أن ـصــار الـلــه» مسألة
الحل السياسي ،وأكــد لــه الحوثيون
ت ــرحـ ـيـ ـبـ ـه ــم بـ ـك ــل إط ـ ـ ـ ــار تـ ـف ــاوض ــي.
وات ـض ــح أن ال ـجــانــب ال ــروس ــي يــريــد
تأكيد دعم العملية السياسية والقرار
الــدولــي  ،2216وهــو ما أكــده الحوثي
للمندوب الروسي.

